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Dorel LUCANU: “Perioada de studenţie este una în care se poate visa şi îndrăzni foarte multe”

În această lună aveți ocazia de a-l cunoaște mai bine pe domnul profesor  Dorel LUCANU. Bobocii îl vor avea ca profesor
în semestru al doilea, în cadrul cursului de Programare Orientată-Obiect (POO).
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Activități ASII

Crăciun din inimă
de student

Este un proiect ASII, re-
alizat cu drag de membrii
asociaţiei de câţiva ani
încoace. 
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Info Studenți

Dies Academici

Peste 2.000 de studenți,
profesori și absolvenți au
sărbătorit pe data de 25
octombrie împlinirea a
150 de ani de Cuza
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Lifestyle

Cât de complicați
suntem?

Totul a început cu un Big
Bang. Iar materia a în-
ceput să explodeze în
forme și culoare. 
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Pe data de 1 octombrie 2010 a avut loc eveni-
mentul “Întâlnire cu studenții”, prima ediție din
acest an universitar.

Totodată, acesta a fost şi ultimul eveniment organizat
de mine ca Reprezentat ASII pe probleme studențești.
Următoarea ediție va fi coordonată de noul reprezen-
tant, și anume Andrada CONSTANTINIUC. Dar despre
noua conducere ASII puteți citi într-un alt articol din
ziar.

Această ediție a fost dedicată studenților de anul I,
având ca scop informarea acestora cu privire la pașii
importanți pe care trebuie să îi urmeze la acest nou în-
ceput din viața lor.  Dintre aceștia li s-a reamintit
importanța de a-şi alege un reprezentant de an, de a
semna contractele de studii și de a-şi crea conturile de
acces în infrastructura facultății (mail, laboratoare, por-
tal și soft gratuit prin programul MSDN AA, oferit de Mi-
crosoft Student Partners).

Pe lângă noțiunile administrative și sfaturile oferite de

domnul profesor Florin IACOB, au urmat și știrile mai
distractive: invitația de a rămâne  după eveniment la
un suc cu membrii din ASII și din Microsoft Student Par-
tners, pentru a afla amănunte din viața de student ce
va urma, dar și invitația la Petrecerea bobocilor, petre-
cere premergătoare Balului Bobocilor.

Următorul eveniment va fi dedicat parțialelor și
modalităților de examinare, metodologia restanțelor și
a măririlor, precum și în ce condiții poți repeta anul sau
o materie. Acesta va avea loc vineri, 12 noiembrie, ora
14, în sala C309.

În încheiere doresc să vă urez o experiență minunată
în cadrul FII, fără restanțe și incidente neplăcute. 

Vă invit să participați la toate evenimentele ASII, pentru
ca doar așa putem să aflăm și să rezolvăm probleme
voastre, iar noi să vă informăm despre noutățile din fa-
cultate și să aflați primii despre oportunitățile ce vor
apărea.

Întâlnire cu studenții

ZIARUL DE ASII
Noiembrie 2010

sfaturi oferite de dl. prof. Florin IACOB

vineri, 12 noiembrie, ora 14, în sala C309

următorul eveniment va fi dedicat
parțialelor și modalităților de examinare

a fost dedicată studenților de anul I

Toamna se numără bobocii, iar pe
lângă boboci, la noi se numară și
balurile lor. Toamna aceasta nu
face excepție de la regulă,
aducând în prim-plan unul dintre
cele mai importante proiecte cu
tradiție ale FII: Balul Bobocilor.

În fiecare an, acest eveniment a
adunat numeroși studenti ai facultății
noastre și nu numai, iar anul acesta se
anunță a fi o acțiune la fel de reușită
ca și în ceilalți ani.

Având tema cabaretului, Balul
Bobocilor în stilul Moulin Rouge va uni,
din nou, cele două organizații
studențești: Asociația Studenților In-
formaticieni Ieșeni și Liga Studenților
Electroniști (Facultatea de Electronică,
Telecomunicații și Tehnologia
Informației, din cadrul Universității
“Gh. Asachi”) într-o seară de petrecere
și voie bună, în care studenții, și mai
ales bobocii, vor avea parte de spec-
tacol și dans.

Data de 22 noiembrie este rezervată
în club Skye pentru a ne simți bine și
pentru a-i susține pe participații din
partea facultății noastre la concursul
de Miss și Mister FII 2010: Emanuela

APOPEI, Oana RUSU, Gabriela VÎRNĂ,
Călin ANDRICI, Ștefan CHIRILĂ și Nicu
SPÎNU. 

Aceștia vor fi suspuși la diferite probe
pentru a demonstra tuturor cât de
carismatici și frumoși sunt.

Așadar, marcați în calendar seara de
22 noiembrie și fiți prezenți în Skye
alături de prietenii voștri, pentru a vă
susține colegii în concurs și pentru a
ne simți bine împreună.

Pentru mai multe detalii precum locul
de procurare a biletelor, urmăriți
afișele din facultate și din cămine, dar
si situl asii.ro.

Ioana ARDELEANU, anul II    

Organizator Balul Bobocilor 2010

ioana.ardeleanu@asii.ro

Emanuela APOPEI
Oana RUSU

Gabriela VÎRNĂ
Călin ANDRICI
Ștefan CHIRILĂ

Nicu SPÎNU

o seară de
petrecere

și voie bună

Facultatea de Informatică
împreună cu Facultatea de

Electrotehnică,
Telecomunicații și

Tehnologia Informației

tema: cabaret

22 noiembrie
club Skye

Balul Bobocilor 2010 
- Moulin Rouge -

Alin ALEXANDRU
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Crăciun din inimă de student
Cele mai multe amintiri ale oricărui om sunt
din timpul Crăciunului petrecut în sânul fam-
iliei, cu bucate alese, pregătite cu drag de
mama, aşezate pe masă în mijlocul căminului
călduros plin de musafiri.

Aşa poate fi descris Crăciunul pentru mulţi dintre
noi. “Crăciun din inimă de student” este un proiect
ASII, realizat cu drag de membrii asociaţiei de
câţiva ani încoace. Este un bal caritabil născut pen-
tru a-i ajuta pe cei pentru care Crăciunul reprezintă
o grijă în plus. 

O mână de studenţi vor să vă impresioneze cu un
spectacol unic, provenit din inimă, ce are ca scop
crearea unor sărbători mai plăcute celor din jur.

Ca în fiecare an, ASII se pregăteşte de spectacol.

Una din zilele 10 sau 11 decembrie va fi plină de
voie bună, dans, cântec şi cor. Toate acestea pentru
a strânge fonduri pentru a oferi unor oameni o
şansă la un Crăciun de vis. Aşadar, alăturaţi-vă
nouă!

Prin procurarea unui bilet, contribuiţi la îndeplinirea
unui vis, dar aveţi şi ocazia de a lua parte la un
spectacol ce merge direct la inimă.

Anul trecut, acest proiect a avut un mare succes,
datorită trupei Byron ce a concertat în cadrul său,
datorită implicării organizatorilor, precum și publicu-
lui receptiv.

Mai multe detalii vor fi disponibile în curând pe situl
şi blogul ASII, precum şi în afişe lipite în facultate.

Cristina VASILIU, anul III

Organizator Crăciun din iniimă de student, 2010

cristina.vasiliu@asii.ro

pentru cei care Crăciunul reprezintă
o grijă în plus

mai multe detalii vor fi disponibile
pe situl şi blogul ASII

proiect  realizat cu drag
de membrii asociaţiei

Proiectele ASII
2009-2010

Balul Bobocilor 2009 – 24 octombrie 2009

Vintage Party – 27 octombrie 2009

Flex Camp – 31 octombrie 2009

Olimpiada Indoor - 10-15 decembrie 2009

Crăciun din inimă de student 2009 -
22 decembrie 2009

Ziarul de ASII - proiect lunar

Recrutări ASII - începutul fiecărui semestru

Cicling 2010 - 21-31 martie 2010

DigiPhoto - 22 aprilie 2009 – 25 mai 2009

LAN Party - 15-16 mai 2009

Algoritmiada 2010 - 7-9 mai 2010

FII Competition 2010 - 30 mai 2010

Olimpiada Outdoor 2010 - 22-23 mai 2010

Președinte:
Tudor CHIRILĂ

Reprezentanți:

Financiar Juridic: Emilian VICOVAN

pe Relații Externe: Marius BARAT

pe Probleme Studențești:

Andrada CONSTANTINIUC

departamenul 

Fund Raising

Coordonator: Cătălin MĂRGUȚĂ

Membri: Daniela BURLACU,  Claudia
DONEA, Mădălina FOLVAITER, Gabriel
GABOR,   Andreea HILOHE, Nicoleta
MIRON, Silviu PANTILIMON, Sorin

PAVEL, Mihai PÎȚU, Alexandra ROMAN,
Maria ROMAN, Răzvan TĂTARU,
Gabriela VÎRNĂ, Ioana MORARU,

Emanuela APOPEI,  Adela ALEXANDRU,
Flavian ONU, Ioana BRAȘOVEANU, Dan

PĂPĂUȚĂ, Alexandru MILEA, Andrei
GÂRDEA, Claudia JUNCU,

Daniel PALADE

Proiecte

Coordonator: Ionuț RĂILEANU

Membri: Andreea BUCUR,
Ana-Maria DANELIUC,  Cristina
DUMITRIU, Alexandru MIHAI,

Claudia PAULEȚ, Mihaela PRICOP,
Ștefan CHIRILĂ, Codrin DIȚU, Iulian

RUSAN, Diana STAN, Alexandra
LĂCĂTUȘ, Carmen VĂTĂMANU,

Corina CIOTĂU

IT

Coordonator - Andrei DIACONU

Membri: Alin ALEXANDRU, George
APOSTU, Alexandru BĂETU, Alina
DELOIU, Ștefan ENACHE, Andrei

LAZĂR, Diana POJAR, Adrian POPESCU,
Iordan RAȚĂ, Andrei STOLERU ,

Andrei VERDEȘ , Alecsandru ANDREI,
Alexandru BLAGA, Dinu SUMAN,

Alexandru CHELARIU,
Razvan MISTEANU,

Vlad CONSTANTINESCU

PR&Media

Coordonator: Miruna IVĂNESCU

Membri: Andrei APĂVĂLOAIE,
Andrada CONSTANTINIUC, Dan
COSTIN, Ionuț DĂNILĂ, Andreea

DONISĂ, Bogdan DUDUMAN, Bogdan
DUMITRIU, Andrei GHEORGHIU,

Daniela GRIJINCU, Ioana

IORDACHI, Sorin PAVEL, Teodora
PETREA, Cristina ȘERBAN, Paul

GHIȚUN, Georgiana TURCSANYI,
Alexandru TALBOCEA, George BUNEA,

Victor PANAITE, Adrian TREFAȘ,
Alexandru LAURUS, Irina GROSU,

Bogdan LEFTER, Octavian CHELARU,
Raluca GÎMBUȚĂ,

Sabina BOLBOCEANU

Relații Interne

Coordonator - Nicoleta MIRON

Membri: Ioana ARDELEANU, Ștefan
COROŞ, Ioana COȘA, Mihaela

GHIMICIU, Victor HOLBAN, Ioana
IORDACHI, Alexandra LEAHU, Laura

LUPAȘCU, Matei MĂRGINEANU, Robert
MAȚNER, Adriana ȘCHIOPU, Nicoleta

SCUTARU, Cristina VASILIU,
Emilian VICOVAN, Narcis COTAIE,

Mirela POPOVENIUC, George ASANDEI,
Ionuț ATOMEI, Simona SERSENIUC,

Simona BUTNARU, Elena TICU,
Alexandra  BALTARIU, Luiza MUJDEI,

Cristian    PETRESCU, Ralu MIHORDEA,
Vlad ALEXE, Ioana MARȚIN

Evaluări

Coordonator: Ștefan LĂCĂTUȘU

Membri: Ștefan COROŞ, Laura
LUPAȘCU, Matei MĂRGINEANU,

Adriana ȘCHIOPU, Emilian VICOVAN

Componența ASII actuală
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16 octombrie marchează data pri-
melor activități din cadrul Clubului
dezvoltatorilor de jocuri din Faculta-
tea de Informatică!

Cu forțele refăcute după trei luni de
vacanță, cu experiență acumulată de anul
trecut și cu entuziasm, am trecut la
treabă! Spre deosebire de anul trecut, am
început să dezvoltăm jocurile direct în 3D,

deoarece aceasta este cerința din ziua de
azi. 

Am desfășurat deja două workshopuri,
atât de programare, cât și de design și
modelare 3D. Am decis să folosim C++ în
Microsoft Visual Studio 2010, deoarece
limbajul este mai cunoscut de către
studenți și oferă un echilibru între viteză
și flexibilitate.

Pe situl oficial al clubului s-au înscris până
în acest moment 94 de persoane. Am lan-

sat și un Wiki, care acum este în proces
de dezvoltare. Membrii noștri deja adaugă
diverse resurse, fie ele tutoriale, informații
sau legături utile. Aceștia vor fi
recunoscuți în cadrul clubului, iar activita-
tea lor va fi făcută publică.

Prima prezentare, susținută de Adrian Po-
povici din 16 octombrie, a fost un succes,
deoarece studenții care au participat au
venit în număr mare și la laboratoarele
care au urmat pe data de 23 octombrie
(programare: Adrian Popovici, design: Sil-
viu Paul Iacob). 

Imaginează-ți să intri într-un laborator
plin cu studenți care au venit acolo din
proprie inițiativă! Workshopurile au fost
captivante, fapt pentru care membrii au
vrut “fără pauză”.

Urmează câteva ședințe susținute de Vlad
Manea și Radu Vasile Gagos, în care vom
trece în revistă câțiva algoritmi fundamen-
tali pentru generarea unui labirint (arbori
parțiali de cost minim: Kruskal, Prim) și
găsirea unei căi spre un obiectiv (drumuri
minime în graf: Floyd-Warshall, Bellman-

Peste 2.000 de studenți, pro-
fesori și absolvenți au sărbă-
torit pe data de 25 octombrie
împlinirea a 150 de ani de
Cuza.

Așa cum bine ne-a obișnuit, UAIC
a organizat un eveniment de
proporții pentru a-și sărbători fru-

moasa vârstă de 150 de ani. Totul
s-a concretizat printr-un marș, ce
a pornit din curtea Mitropoliei,
până în fața Corpului A al
Universității, unde s-a poposit
pentru a asista la o festivitate im-

presionantă. Studenții de la cele
15 facultăți din cadrul UAIC și-au
purtat fiecare cu mândrie steagu-
rile și bannerele, iar fanfara mili-
tară i-a însoțit tot drumul.

Pe scările de la intrarea principală
a corpului A a fost recreată scena
de acum 150 de ani, din 1860,
când Al. I. Cuza a semnat actul de
înființare a Universităţii.

Festivitatea a reprezentat o mare
sărbătoare pentru Iași și pentru în-
treaga țară, întrucât UAIC este
prima formă de învățământ supe-
rior din România. Au fost prezenți
atât absolvenți care au avut ocazia
de a participa la jubileul de 100 de
ani, cât și juniori ce vor prinde cu
siguranță ziua în care Cuza va îm-
plini 200 de ani.

Pe lângă sceneta memorabilă, în
finalul evenimentului a fost
dezvelită placa aniversară a Palat-
ului de la Copou, cum îi era nu-
mele pe vremuri. Fiind acolo, în

mulțime, a fost imposibil să nu
simți cum iei parte la ceva impor-
tant, grandios chiar.

Și te bucurai, încă o dată, că ești
student la Cuza.

Andrada CONSTANTINIUC,
anul III

andra.constantiniuc@asii.ro

marș din curtea Mitropo-
liei până în fața Corpului A

s-au înscris 94 de persoane

workshopuri captivante

introducerea în dezvoltarea de 
jocuri 3D

Ca veste bună la început de lună avem fap-
tul că de acum înainte modul de procurare
a unei adeverințe RATP ne-a fost ușurat,
prin crearea unui formular online.

Acesta poate fi găsit și completat la adresa
tinyurl.com/fii-ratp, după care adeverința va fi
procurată de la etajul II, camera C411.

sursa: fiistudent.wordpress.com

RATP Online

a fost recreată
scena din 1860

UAIC este prima   
universitate din România

Dies Academici

FII GameDev a început activitatea în forţă

Ford, Dijkstra, A*).

Pentru cei care sunt interesați să participe la
activitățile noastre, dar nu au reușit să ajungă
până acum, nu este nici o problemă!

Ne găsiți pe situl fiigamedev.net și ne puteți ur-
mări și pe Twitter: @ fiigamedev.

Adrian POPOVICI, anul II
& Vlad MANEA, anul III

Microsoft Student Partners
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Pentru pasionaţii de fotogra-
fia artistică, acest site poate fi
mană cerească. Găseşti aici
orice, de la review-uri despre
accesorii foto şi aparate până
la o adevărată rampă de lan-
sare pentru cei cu talent.

Ce mi-a atras cel mai mult spre
acest concept, destul de vechi de
altfel (din 1993, spun ei), a fost
faptul că aici se adună fotografi şi
pasionaţi de fotografie de toate
vârstele şi din toate categoriile. De
la novici la experţi, toţi sunt invitaţi
aici să înveţe şi să îi inveţe pe cei-
lalţi din experienţa lor.

Forum

Mi-a atras atenţia în mod deosebit
vasta paletă de topicuri a forumu-
lui şi cât de bine erau organizate
în tabul corespunzător. Nu sunt fo-
tograf profesionist, însă impresia
mea a fost că aici aş fi găsit tot ce
m-ar fi interesat dacă aş fi vrut să
devin unul. Puncte în plus pentru
că nu au uitat de arta fotografiei
pe film.

Numai bani să ai...

Mi-aş dori eu să am $9000 să dau

pe un obiectiv aşa că la secţiunea

Equipment doar mi-am clătit ochii.

Totuşi, pentru cei cu buzunarul

mai puţin generos, există destul

de multe opţiuni, în afară de biju-

teria menţionată mai devreme.

Getting known

După ce parcurgi bine tutorialele
de la categoria Learning şi te simţi
destul de stăpân pe tine poţi să în-
cerci să uploadezi imagini. Din ce
observ site-ul îţi oferă destule po-
sibilităţi să te faci cunoscut prin ta-
lentul tău. În Gallery oamenii sunt
invitaţi să îşi spună părerea şi să
îşi posteze părerile, lucrările. 

Şi partea nu tocmai roz

Un cont neplătit nu îţi oferă enorm
de multe avantaje, aşa că dacă
erai în căutarea unui mijloc prin
care să ajungi celebru fără prea
mult efort financiar, nu acesta este
locul.

Şi dacă tot vorbim despre un
site de fotografie...

Lucrul care m-a impresionat cel
mai mult a fost prezenţa tutoriale-
lor şi a diferitelor sfaturi legate de

fotografie, de la procesare post-di-
gitală până la peisaje de natură
sau interioare. Impresia finală pe
care mi-a lăsat-o acest site a fost
una mai mult decât pozitivă. Cu
prima ocazie îmi voi cumpăra un
aparat de fotografiat şi voi aplica
ce am învăţat de pe acest site in-
teresant şi educativ.

Vlad CONSTANTINESCU,

anul II

mihai.constantinescu@asii.ro

TUT.com este un site ce pro-
movează gândirea pozitivă, ai
căror inventatori și-au propus
să ajute lumea să devină
conștientă de părțile bune ale
vieții.

Cu sloganul “Thoughts become
things. Choose the good ones!”,
tut.com a lansat un proiect prin
care persoanele abonate primesc
zilnic scurte mesaje personalizate,
uneori amuzante, pe post de re-
mindere despre frumusețea a tot
ceea ce ne înconjoară. E ca și cum
ar reuși cineva să comprime în
câteva propoziții tot sensul vieții și
ni le-ar da nouă pe post de happy
pills.

Pentru ei, partea cea mai impor-
tantă pare a fi să ne determine pe
noi să credem că dacă ne dorim cu
adevărat ceva, Universul va com-
plota astfel încât acel ceva să de-
vină realitate.

Cum ar fi dacă Universul ne-ar tri-
mite zilnic mesaje prin care să ne
să ne facă conștienți de puterea

pe care o avem asupra vieții noas-
tre și de cât de unici și deosebiți
suntem? Asta ne oferă tut.com,
adevăruri de care uităm și pe care
ne prinde bine să le auzim.

Pentru a avea parte de aceste mici
daruri de suflet este de ajuns să
vă faceți cont pe tut.com.

Andrada CONSTANTINIUC,
anul III

andra.constantiniuc@asii.ro

Totally Unique Thoughts
dot Com

“Thoughts become things. Choose the good ones!”Ştiaţi că mai bine de 90% din atacurile re-
chinilor asupra oamenilor sunt accidentale?
Dar că lui Neptun îi ia 165 de ani pentru a se
învarti în jurul Soarelui?

Acestea şi multe altele le puteti descoperi pe
howstuffworks.com. “How stuff works?” este o pro-
ducţie Discovery Chanel, varianta online a unor emi-
siuni ca “How do they do it?” sau “How it’s made?”.
Cu toţi avem din când în când curiozităţi de genul
cum funcţionează rachetele sau ce efecte are cioco-
lata asupra noastră. Ei bine, aici putem descoperi lu-
cruri uimitoare din toate domeniile. Site-ul este
împartit în 11 mari categorii, printre care se numară
Auto, Entertainment, Health şi Tech.

Eşti un pasionat al jocurilor? Aici poţi downloada sau
juca online jocuri de puzzle, crossword, sudoku,
worms 3D, tenis, jocuri de strategie sau de simulare.

Vrei să ştii care sunt cele mai bine/prost plătite slujbe
? Tot aici afli că 9 din cele mai bine plătite 10 locuri

de muncă sunt de profesie medicală, iar că în indus-
tria alimentară se caştigă cel mai puţin. 

Pentru pasionaţii de gadgeturi, veţi fi încîntaţi să îl
cunoaşteţi pe ocupantul locului 1 din clasamentul
“Cei mai cool 10 roboţi”, pe numele lui, ASIMO (Ad-
vanced Step in Innovative Technology) care conduce
o orchestră simfonică, spre încîntarea copiilor din De-
troit.

Deasemenea, poate este util să ştim că alcoolul în
cantităţi mari daunează nu doar ficatului, ci şi inimii,
însa un pahar pe zi în cazul femeilor şi două în cazul
bărbaţiilor poate fi chiar benefic pentru inimă. Pentru
alte sfaturi legate de sănătate, curiozitaţi, jocuri, gad-
geturi şi cam tot ce trece prin imaginaţia noastră zi
de zi, putem accesa howstuffworks.com şi vom găsi
cu siguranţă răspunsul la întrebările noastre, plus
multe alte articole care ne vor stârni curiozitatea.

Andreea DONISĂ, anul II

HowStuffWorks.com

ASIMO – robotul care conduce o
orchestră simfonică

varianta online a unor emisiuni ca  “How
do they do it?” sau “How it’s made?”

photo.net

Dream it, Bogdan.

Show up.

Boom!

If boom delayed, repeat
steps one and two

as necessary.

The Universe

adevăruri de care uităm

www.tut.com
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Dacă ar prezenta cei de la Re-
alitatea TV un reportaj despre
acest virus, cel mai probabil
titlul ar fi ceva de genul:
“Stuxnet – începutul unui nou
război”. 

De ce spun asta: dacă până acum
eram obișnuiți cu viruși care aveau

drept victime utilizatori obișnsuiți,
și se limitau la a le fura parole,
credențiale, conturi, etc, Stuxnet
este un virus care pare să fi fost
creat cu scopul de a ataca noua
centrală nucleară ce urmează a fi
deschisă la sfarșitul acestui an în
Bushehr, Iran. De aici și până la
supoziția că în spatele acestui

virus stă de fapt o echipă întreagă,
finanțată de un oficialitățile unui
stat, nu a fost decât un pas. De-
sigur, acest lucru nu a fost probat
până în momentul de față, și cel
mai probabil nici nu se va afla
vreodată.

Acest worm a apărut vara aceasta,
în luna iunie, iar până acum a
facut ravagii în întreaga lume.
Acesta nu are ca scop furtul anu-
mitor date, ci a fost conceput pen-
tru a sabota fabrici și sisteme
industriale, fiind la ora actuală sin-
gurul virus capabil de a avaria fizic
instalații industriale. 

Accesul la sistemele industriale
este făcut pe baza unor
vulnerabilități prezente în unul din
softurile produse de firma
Siemens, responsabil cu monitor-
izarea și administrarea sistemelor

de producție. Vorbim de softuri
folosite la scară mondială, fiind
prezente pe sistemele utilizate la
platformele petroliere, centrale
electrice, aeroporturi, în armata,
etc. 

Malware-ul preia controlul asupra
calculatoarelor ce comandă di-
verse utilaje și monitorizează apoi
funcționarea acestora. Firma
Siemens nu a apărut cu o poziție
oficială, în schimb au precizat
totuși că nu au furnizat soft produs
de ei centralei nucleare din Iran. 

Tocmai de aceea, oficialitățile de la
Teheran au precizat că Stuxnet ar
fi doar o invenție a occidentului
folosită în scop propagandistic. Și
totuși, un sâmbure de adevăr

există. De fapt, “sâmbure” e mult
prea puțin spus. Stau mărturie ze-
cile de mii de sisteme infectate din
Iran, India, Pakistan ori Indonezia.
Mai mult, în ultima lună, acest
worm a început să facă ravagii și
în China unde au fost infectate
peste șase milioane de calcula-
toare și zece mii de intreprinderi.

Firmele de securitate care au anal-
izat în detaliu această armă
cibernetică au ajuns la aceeași
concluzie: virusul e dezvoltat într-
un mod mai mult decât profesion-
ist, încât să poată fi vorba de o
singură minte criminală, fiind
vorba totodată de o complexitate
nemaiîntâlnită până în prezent.

Marius BARAT

marius.barat@asii.ro

creat cu scopul de a ataca
noua centrală nucleară

Împreună cu dezvoltarea metodelor
de protecție anti-malware a compute-
relor, era de asteptat ca evoluția me-
todelor de răspândire a fișierelor
malware să se producă.

Noile metode de raspândire a virușilor au
apărut prin exploarea unor vulnerabilități
din diferite sisteme  vitale ale computerului,
acestea aducând un mic plus la viteza de
răspândire a virușilor. În schimb,
îmbunătățirea metodelor vechi de răspân-
dire, precum copierea pe flash-uri, răspân-
direa prin rețea sau trimiterea de e-mailuri,
au adus îmbunătățiri mari la multiplicarea
virușilor. Un virus care a reușit să scape de
toate piedicile care au fost aduse de tehno-
logiile antivirus.

O astfel de teroare care și astăzi dă mari
bătăi de cap pe plan mondial este virusul
Sality. Acesta inițial era un file-infector, in-
fecta fișiere executabile mai rapid decât
competitorii săi din vremea aceea (Virtob
sau Evol). De-a lungul timpului, i-au fost
adăugate diferite îmbunătățiri.

Primul pas adus la îmbunătățirea acestuia a
fost prin adăugarea metodei de infecție a
fișierelor executabile găsite pe rețeaua lo-
cală la care exista drept de scriere. Al doilea
pas important a fost răspândirea pe așa nu-
mitele removable disk, în această categorie

intrând și flash-urile și cardurile de memorie
și unele hard-disk-uri externe, prin infecta-
rea fișierelor executabile de pe acestea dar
și printr-un șiretric prin care a fost reținut
de mulți utilizatori.

Acesta infecta aplicațiile bine cunoscute din
windows: notepad și minesweeper, apoi le
copia infectate pe removable disk și crea un
fișier astfel încât la autorun-ul acestora să
se execute fișierele infectate astfel infectând
un nou calculator gazdă. Această metodă a
fost combătută de produsele antivirus prin
scanarea acestor tipuri de discuri înaintea
pornirii de către sistemul de operare a au-
torun-ului.

Prin adăugarea unui driver se poate face
protecție de tip rootkit prin hookingul dife-
ritelor funcții din windows. Astfel, Sality se
putea ascunde atunci cand facea copierea
fișierelor pe removable disk-uri sau când
deschidea noi fișiere pentru infectarea aces-
tora.

Al trilea pas și ultimul mare pas până în pre-
zent în schimbarea virusului a adus virusul
într-un poziție în care acoperă mai multe fa-
milii de malware cum ar fi: file-infector, bot,
worm, downloader, dropper și rootkit. Astfel
acest virus în versiunea curentă se com-
portă astfel: infectează fișiere executabile
de pe hard-disk, din rețea, de pe removable
disk-uri, se copiază pe removable disk-uri,

așteaptă comenzi de la diferite servere pen-
tru a downloada alte tipuri de malware, dro-
pează driver care se comportă ca un rootkit
prin protejarea metodelor de infecție și prin
ascunderea acestuia de produsele antivirus
și mai apoi încearcă dezactivarea produselor
care ar putea elimina de pe un computer
gazdă.

Multe produse antivirus încearcă prin noi
tehnologii să poată proteja computerele uti-
lizatorilor de această în continua creștere

teroare. Din păcate pentru utilizatori, nivelul
de dezvoltare unui astfel de virus depășește
de cele mai multe ori puterea de anticipare
a antivirușilor. Metoda cea mai grea fiind
atunci când, limsit total de vreo protecție
antivirus, adică neavând un antivirus insta-
lat, un utilizator încearcă să  instaleze pe un
computer infectat cu Sality un produs de
acest tip, oricât s-a încerca nu se va reuși
așa că mai bine să ne ținem computerele
protejat de malware prin produsele exis-
tente pe piață.

Adrian POPESCU

adrian.popescu@asii.ro

Sality
-eterna  teroare a computerelor, într-o nouă formă -

file-infector, bot, worm,
downloader, dropper și rootkit

răspândirea pe removable disks

infecția fișierelor executabile gă-

site pe rețeaua locală

Stuxnet – virus, nu glumă!
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Heroes of Newearth
Gamings7

Dacă ești fan DotA atunci știi
că vara care tocmai a trecut a
fost lansat un nou joc care va
fi un rival puternic pentru
jocul menționat.  

Dar mai întâi o scurtă poveste. Pe
vremea când eram tânăr și mai
aveam timp să mă joc pe calcula-
tor, faimoasa companie Blizzard
Entertainement lansase un joc
numit Warcraft III. El a devenit
foarte popular într-un interval
scurt de timp, în special datorită

suportului pentru hărțile “custom”
(create de jucători). Acestea au
schimbat complet modul de joc,
apărând hărți de tipul tower de-
fense, hero defense, racing, hero
wars și alte genuri, unul mai inte-
resant ca altul.

Dintre acestea, o hartă a devenit
mai populară decât toate celelalte
puse la un loc. Dacă ți-ai dat sau
nu seama, este vorba despre “De-
fence of the Ancients” (DotA).

În continuare vreau să îți prezint
un joc care, după părerea mea, va
detrona cât de curând fenomenul
DotA. Este vorba despre Heroes of

Newearth, un joc creat de către
cei de la compania S2. Această
firma a luat ideea de bază a hărții
DotA și a transformat-o într-un joc
“stand-alone” reușit din toate
punctele de vedere.

Voi începe cu grafica jocului.
Aceasta m-a impresionat încă de
la prima rulare. Culorile se îmbină
perfect, modelele sunt pline de de-
talii iar aceste lucruri reușesc să te
captiveze în lumea fantastica a jo-
cului. Vreau însă să precizez faptul
că sunt câteva momente, atunci

când se dă o bătălie de proporții,
unde contrastul dintre eroi, vrăji și
monștri este cam scăzut, iar ca ur-
mare trebuie să fii atent la ținta
aleasă înainte de a ataca.

Odată ce intri în joc, vei observa
că gameplay-ul este asemănător
cu cel din DotA. Deții controlul
unui erou și împreună cu coechi-

pierii tăi, trebuie să distrugi altarul
suprem al echipei adverse. În pre-
zent există 70 de eroi împărțiți în
două tabere (legion și hellbourne).
Fiecare erou are patru
magii/abilități ce pot fi upgradate
odată cu evoluția eroului. De ase-
menea, eroul poate purta șase
itemi (armuri, săbii, poțiuni, etc.)
care au diferite proprietăți sau
magii. Acestea fac ca eroul să fie
mult mai puternic.

Față de DotA, HoN beneficieaza de
multe opțiuni care îmbunătețesc
experiența jocului. Printre acestea
se numără sistemul matchmaking
(cu care poți găsi foarte ușor jucă-
tori sau echipe de aceeași va-
loare), reconectare automată (în
cazul în care un jucător a fost de-
conectat, acesta poate reface con-

exiunea fără ca jocul să fie intre-
rupt), Client-Server Netcode (jucă-
torii nu vor avea lag în cazul în
care unu dintre aceștia are pro-
bleme cu conexiunea), VOIP
(opțiune ce oferă comunicare
audio in-game între jucătorii din
aceeași echipă).

Alte funcții care mai merită
menționate sunt: restricții pentru
jucătorii care abandonează de-
vreme, statistici detaliate ale jocu-
lui, posibilitatea de a schimba
tastele dar și prezența unui editor
cu care se pot crea și alte hărți în-
afară de cele standard.

Deși a fost lansat destul de recent,
jocul a devenit foarte cunoscut. Iar
din aceste motive au fost  organi-
zate și turnee pentru acest joc
printre care cel mai mare fiind
“HoN Wolrd Cup Tournament”
unde s-au oferit premii în valoare
de 40.000$.

Dacă ești o persoană căreia ii
place DotA, atunci iți recomand și
Heroes of Newearth deoarece iți
oferă o experiență mult mai plă-
cută.

Ştefan ENACHE, anul II
stefan.enache@asii.ro

grafică frumoasă
care te atrage în

lumea jocului

HoN - rival puternic
pentru DotA

organizarea turneelor
cu premii substanțiale

interfață prietenoasă

Cerinte minime de sistem:
2.2GHz Pentium 4 / AMD

2400+
1GB memorie RAM

GeForce 5 sau ATI 9800
400MB spatiu pe hdd
conexiune la internet

ușor de învățat datorită
tutorialelor existente 

gameplay dinamic

70 eroi diferiți
119 item-uri speciale
322 magii și abilități

comunitate mare și
prietenoasă de jucători

multitudine de funcții
și opțiuni ce oferă
o experiență unică

lansat pe 12 mai 2010
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În această lună aveți
ocazia de a-l cunoaște mai
bine pe domnul profesor
Dorel LUCANU. Bobocii îl vor
avea ca profesor în semestru
al doilea, în cadrul cursului de
Programare Orientată-Obiect
(POO). Cei din anul III, în
schimb, au parte de
învățămintele dumnealui
chiar în acest semestru, la
cursul de Tehnici de proiec-
tare şi analiză a algoritmilor.

Ziarul de ASII: 
Cu ce gânduri porniți în noul

an universitar?

Prof. Dorel LUCANU: Fiecare an
universitar îl încep cu multe emoţii
şi speranţe. Gândurile de început
de an sunt mai degrabă întrebări:
ce trebuie să modific în conţinutu-
rile cursurilor pentru a răspunde
mai bine la exigenţele studenţilor,
cum să implic studenţii în temele
de cercetare la care lucrez, …

Întâlnirea din prima zi de şcoală e
un moment deosebit. Mă uit în
ochii studenţilor şi văd câtă spe-

ranţă îşi pun în noi. E un sentiment
minunat dar în acelaşi timp şi ne-
liniştitor pentru că realizezi ce res-
ponsabilitate ai. Fiecare început de
an este o nouă provocare.

Ce facultate ați făcut?
Facultatea de Matematică a Uni-
versităţii Al. I. Cuza, secţia de In-
formatică, unde am ajuns din
întâmplare. Eu am terminat Liceul
Forestier din Piatra-Neamţ şi am
dat admitere la Universitatea din
Braşov pentru că vroiam sa fiu îm-
preună cu colegii din liceu care
mergeau la Facultatea de Silvicul-
tură. Pe atunci, armata se făcea
imediat după admitere. În timpul
celor nouă luni de armată cei de la
Universitatea din Braşov „s-au
prins” că urmează să le devin stu-
dent şi au desfiinţat secţia de in-
formatică… Glumesc, de fapt
ordinul de desfiinţare a secţiei a
venit de la minister. Cei treispre-
zece care fusesem admişi la acea
secţie am fost împărţiţi două
grupe; fiind singurul moldovean
printre ei, grupul în care eram a
fost trimis la Iaşi. Din cele vreo

paisprezece locuri dedicate fetelor,
jumătate le ocupasem noi chiar în-
aintea examenului de admitere.
Vă daţi cu ce ochi se uitau cole-
gele noastre în primele zile de
şcoală? Pe urmă am devenit o
grupă foarte unită. 

Ce fel de student ați fost?
Îndrăznesc să zic că unul normal.
Venind de la un liceu în care ac-
centul se punea mai mult pe
modul în care se taie lemnele, m-
am apucat sa învăţ serios ca să-i
pot ajunge pe colegii care termi-
naseră licee reale sau de informa-
tică. Profesorii de la facultate au
fost minunaţi mi-au dat multă în-
credere, şi-au pus speranţe în
mine şi nu am vrut dezamăgesc.
M-am implicat şi în alte activităţi
decât învăţatul. 

Una dintre cele mai frumoase ac-
ţiuni pe le organizam la Iaşi era
Colocviul Naţional de Informatică
al Studenţilor (nu-s sigur daca ti-
tulatura era chiar asta atunci, iar
mai târziu s-a numit Info-junior),
când întâlneam studenţi de la ce-
lelalte centre universitare din ţară.
Întâlnirea cu colegii din cealaltă
jumătate din întâmplarea Braşov
era cu totul specială; făcusem ar-
mata împreună şi se creaseră le-
gături puternice.

Ce perioadă a studenției v-a
plăcut cel mai mult?

Toata perioada celor patru ani. Aş
fi dorit să fie mai mulţi şi nu cred
că eram singurul. Am avut colegi
extraordinari și am realizat multe
lucruri frumoase împreună. Ne re-
vedem cu mare bucurie şi plăcere
când se împlinesc cifre jubiliare de
la absolvire. Ultima parte a stu-
denţiei a fost deosebită deoarece
m-am împrietenit cu (Geor)Geta,
care mai târziu mi-a devenit soţie.

O amintire amuzantă din tim-
pul facultății?

Aşa cum v-am spus, am avut o
viaţă studenţească plină şi ar fi
multe de povestit. Am sa vă po-
vestesc totuşi prima oră de semi-
nar de la Bazele Informaticii,
singura disciplină de informatică
din anul I la acea vreme. Semina-
rul îl făceam cu d-na profesoară
Brânzei, tânără asistentă la acea
vreme. Primul exerciţiu scris pe
tablă a fost „Ecuaţia de gradul II”.

Iese la tablă o colegă care termi-
nase liceul de informatică şi des-
enează câteva dreptunghiuri,
paralelograme şi romburi conec-
tate cu câteva săgeţi şi în care
scrie câteva simboluri. În acel mo-
ment, toate cunoştinţele mele de
matematică din şcoala secundară
şi liceu despre ecuaţia de gradul II
au fost zdruncinate puternic. Pe
urmă am aflat că acestea sunt de
fapt „scheme logice”, limbajul ofi-
cial de descriere a algoritmilor la
acea vreme. Aşa a decurs primul
meu contact concret cu informa-
tica. Apoi, cu ajutorul profesorilor
şi colegilor am început să înţeleg
şi să îndrăgesc acest domeniu.

Cum ați devenit
profesor/profesor la FII și de

când predați aici?
În vara anului 1990 am primit un
telefon de la decanul facultăţii de
matematică de atunci care îmi
spune: “Dorele ne-am gândit ca
din toamnă sa devii asistent la fa-
cultate, nu vrei sa faci orarul?” Din
1984 şi până în 1990 am fost pro-
gramator la Centrul de Calcul al
Universităţii; biroul îl aveam în ac-
tuala Sală de Consiliu. Aici am avut
şansa de lucra într-un colectiv ex-
celent; mulţi suntem acum colegi
la FII. în această perioadă am
ţinut seminarii şi laboratoare de in-
formatică și eram cunoscut foarte
bine în facultate, aşa că telefonul
a fost oarecum firesc.

Ce obiect vă este cel mai
drag să-l predați?

Un profesor nu trebuie să predea
decât obiecte care îi sunt dragi.
Disciplinele de algoritmică şi pro-
gramare, în diverse versiuni, le-am
predat totdeauna cu mare plăcere.
Disciplina de Metode Formale de la
master este locul în care pot dis-
cuta cu studenţii temele de cerce-
tare la care sunt angajat și de
aceea o fac tot cu mare plăcere.
Anul acesta am introdus un curs
nou, Principiile Limbajelor de Pro-

gramare, care sper să placă stu-
denţilor care l-au ales; la acest
curs vom utiliza K, un mediu de
definire şi analiză a limbajelor de
programare conceput la University
of Illinois at Urbana-Champaign
(UIUC) din Statele Unite şi la care
şi colectivul nostru de cercetare
are contribuţii importante. Apropo,
aş dori să vă spun cu acest prilej
că grupul nostru de cercetare este
organizat acum sub formă de la-
borator, Formal Methods în Sof-
tware Engineering (FMSE). Grupul
include cadre didactice, doctoranzi
şi studenţi iar activitatea lui va
putea fi urmărită pe situl
fmse.info.uaic.ro, momentan în
construcţie. Pe sit puteti vedea toti
colegii din grup, nu vreau sa omit
din greşeală pe cineva.

Ce vă place cel mai mult la
meseria de profesor?

Munca cu studenţii. Contactul per-
manent cu aceştia mă face şi pe
mine sa mă simt tânăr. La FII
avem norocul să avem studenţi
foarte buni şi de multe ori noută-
ţile din informatică le învăţăm îm-
preună; acesta este unul dintre
farmecele acestui domeniu cu un
ritm de dezvoltare uluitor. Activita-
tea de cercetare îmi este de ase-
menea dragă, mai ales atunci
când o fac împreună cu colegi mai
tineri – doctoranzi şi studenţi.

Ce ați schimba în atitudinea
studenților?

În primul rând le-aş recomanda sa
trăiască din plin viaţa de student.
Perioada de studenţie este una
specială, în care se poate visa şi
îndrăzni foarte multe. Universita-
tea este un loc în care poţi întâlni
şi poţi lucra cu oameni minunaţi şi
e păcat sa nu profiţi din plin de
aşa ceva.

În al doilea rând le-aş atrage aten-
ţia la capcana întinsă de volumul
mare de informaţii şi ritmul alert
de dezvoltare al acestei discipline
fascinante: există de multe ori ten-
taţia unei pregătiri superficiale.
Cred ca cel mai important rol pe
care îl are facultatea este să te „în-
veţe să înveţi”; cu o astfel de

“Perioada de studenţie este una în care
se poate visa şi îndrăzni foarte multe”

cel mai important rol pe
care îl are facultatea este

să te „înveţe să înveţi”

Principiile Limbajelor de
Programare - un curs nou

un profesor nu trebuie să
predea decât obiecte care

îi sunt dragi

le-aş recomanda studenţi-
lor să trăiască din plin

viaţa de student

1984 - 1990 - programa-
tor la Centrul de Calcul al

Universităţii

mă uit în ochii studenţilor
şi văd câtă speranţă îşi

pun în noi

profesorii de la facultate
mi-au dat multă încredere

am avut o viaţă studen-
ţească plină şi ar fi multe

de povestit



„armă” te poţi descurca oriunde şi
oricând. Specificul informaticii este
şi acela de a învăţa permanent. 

Sunteți din Iași? Cât de
atașat sunteți de Iași și de

FII?
Nu sunt din Iaşi, m-am născut
într-o zona înconjurată de păduri
şi cu dealuri printre care Ozana îşi
face loc pentru ajunge în satul lui
Creangă. Este o zonă minunată.
Trăind de mai bine de treizeci de
ani în Iaşi, am început să mă ata-
şez de el, mă întorc totdeauna cu
plăcere în Iaşi ori de câte ori sunt
plecat pentru perioade mai lungi. 
Cred că îmi place Iaşiul şi pentru
că FII este aici. În afară de familie,
FII este locul de care sunt cel mai
ataşat. Vin totdeauna cu plăcere la
facultate, unde îmi petrec cea mai
parte din perioada activă a unei
zile lucrătoare (12 – 14 ore pe zi)
şi nu numai. Au fost multe nopti
când uşile de acces în/din facul-
tate le găseam închise la plecare
şi ieşirea din cladire era uneori
chiar o aventură.

În ce constă proiectul CiRC?
CiRC este numele demonstrator
pentru proprietăţi coinductive
bazat pe principiul circularităţii.
Munca la el a început în 2006,
când am vizitat prima dată UIUC
şi împreună cu Grigore Roşu am
decis să reluăm ideile din teza sa
de doctorat şi să le exploatăm
practic utilizând noile facilităţi ale
motorului de rescriere Maude. O
primă versiune a fost scrisă cu An-
drei Popescu la UIUC. Apoi am
câştigat un proiect IDEI pe aceeaşi

temă şi cu acelaşi acronim, CIRC.
La acest proiect am avut privilegiul
să lucrez cu doi foşti masteranzi
extraordinari, Eugen Goriac şi Ge-
orgiana Caltais. Maturitatea la
care a ajuns demonstratorul li se
datorează în mare măsură. Acum
cei doi sunt masteranzi la Reykja-
vik. Rezultatele încorporate în
CIRC sunt publicate la câteva con-
ferinţe şi jurnale importante şi la
obţinerea lor au contribuit esen-
ţial, în afară de cei menţionaţi,
profesorul Grigore Roşu de la
UIUC și profesorul Gheorghe Gri-
goraş. Există un colectiv în Olanda
care doreşte să dezvolte un de-
monstrator asemănător, unde să
includă ideile din CIRC; ambiţia lor
este de construi un instrument
software mai puternic, cel puţin
pentru dovedirea de proprietăţi ale
secvenţelor infinite (streamuri). Le
acceptăm provocarea.

Mai există un proiect foarte impor-
tant pe care îl dezvoltăm cu cei de
la University of Illinois at Urbana-
Champaign (UIUC) din Statele
Unite, anume DAK. Colaboratorul
principal de la UIUC este Grigore
Roşu, care a devenit întretimp şi
profesor asociat al facultăţii. În ca-
drul acestui proiect dorim să dez-
voltăm un “framework” care să
permită definiţia şi analiza de lim-
baje de programare. Ideea de ple-
care este cea descrisă de Grigore
Roşu şi Jose Meseguer în proiectul
A Rewriting Logic Approach to
Operational Semantics. Şi la DAK
lucrează doctoranzi şi masteranzi
ai facultăţii. Avem întâlniri săptă-
mânale cu cei de la UIUC, suntem
practic ca o singură echipă. Aşa
cum am mai spus, multe dintre re-
zultatele obţinute în cadrul acestui
proiect vor fi incluse în cursurile
predate la facultate. Cred că a
ceasta este o modalitate prin care
facultatea îşi îndeplineşte într-un
mod frumos menirea.

Ce considerați a fi cea mai
mare realizare a dvs?

Pe plan profesional prefer să las
pe ceilalţi să judece dacă am rea-
lizări şi, dacă da, care este cea mai
mare. Pe plan personal, cei doi
copii minunaţi pe care îi am –
Diana şi Tudor – dar, evident, aici
meritul este doar parţial al meu.

Cât de apropiat vă vedeți
de studenți?

Nu e important cât de apropiat de
studenţi mă văd eu ci cât de apro-
piat de ei mă văd studenţii. Îmi
doresc să fiu apropiat de studenţi
şi am temerea că nu reuşesc tot-

deauna. Vreau să menţionez totuşi
că nu doresc această apropiere cu
preţul unui rabat de la calitate sau
imparţialitate.

Aveți copii, nepoți?
Diana, fiica mea, este căsătorită
cu Thorsten şi acum urmează cur-
surile Facultăţii de Ştiinţe Social
Politice la Universitatea din Wür-
zburg, Germania. Tudor e necăsă-
torit (încă) şi urmează Facultăţii de
regie din Bucureşti. 
Pentru fiecare aceasta este cea
de-a doua facultate pe care o ur-
mează. Le place mult aceste do-
meniii şi muncesc mult pentru aşi
desăvârşi pregătirea. Nu am ne-
poţi (încă).

Cum vă petreceți timpul
liber? Hobby-uri?

Ce este acela timp liber? Îmi place
să fac drumeţii prin munţi, plim-
bări cu bicicleta, ski... toate la
nivel de amator. Din păcate le-am
cam neglijat în ultimul timp.

Ce muzică ascultați
cu plăcere?

Ascult cu aceeaşi plăcere Pasărea
Colibri, Beatles, Joan Baez, Boc-
celli, Maria Tănase, Queen, Verdi…
Îmi este greu să numesc gen
anume, există pericolul să le în-
curc. 

Ce părere aveți 
despre ASII?

Sunt încântat de modul în care a
evoluat această asociaţie şi modul

în care se implică în toate aspec-
tele ale studenţiei. Modul în care
ASII conlucrează cu conducerea
facultăţii în derularea proiectelor
este unul demn de urmat şi de
alte asociaţii studenţeşti. În mo-
mentul de faţă, FII ar fi incom-
pletă fără ASII. 

Citiți Ziarul de ASII?
Totdeauna cu mare plăcere. Apre-
ciez diversitatea temelor abordate
şi punctele de vedere personale
exprimate de către colegi.

Andrada CONSTANTINUC,
anul III

andra.constantiniuc@asii.ro
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FII ar fi incompletă
fără ASII

Pasărea Colibri, Beatles,
Joan Baez, Boccelli, Maria

Tănase, Queen, Verdi

CiRC este numele de-
monstrator pentru pro-

prietăţi coinductive bazat
pe principiul circularităţii

drumeţii prin munţi, plim-
bări cu bicicleta, ski

contactul permanent cu
studenţii mă face şi pe
mine sa mă simt tânăr

au fost multe nopti când
uşile de acces în/din fa-

cultate le găseam închise
la plecare şi ieşirea din

cladire era uneori chiar o
aventură
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Mersul pe bicicletă ȋnseamnă
sănătate,  energie, recreere şi
liberate. Bicicleta poate fi un
mijloc de transport, poate fi
un instrument de relaxare,
dar ȋn acelaşi timp poate fi şi
un exemplu pentru cei din jur.

Peste tot ȋn jurul nostru se
vorbeşte de ecologizare, dar
lumea merge la serviciu şi facul-
tate tot cu tramvaiul/autobuzul
sau maşina personală. Oare nu ar
fi mai frumos, ecologic şi sănătos
ca dimineaţa, ȋn drum spre facul-
tate, să respirăm aer curat şi să ne
ȋntâlnim cu prieteni veseli, zâm-
bitori tot pe bicicletă?

Din fericire, Iaşul se află printre
oraşele europene care
promovează mersul pe bicicletă ca

mijloc de transport alternativ pen-
tru deplasările zilnice, datorită im-
pactului său pozitiv ȋn cadrul
oraşului: reduce emisiile poluante,
sporeşte siguranţa rutieră,  susţine
echitatea şi accesibilitatea, con-
tribuind la ȋmbunătăţirea calităţii
vieţii.

Faceţi un exerciţiu de imaginaţie:
cum ar fi dimineaţa să ajungem la
facultate mai devreme, fără să
stăm câte jumătate de ora ȋn
trafic, iar apoi să ȋnconjurăm de 3
ori clădirea pentru a găsi un loc de
parcare și ȋn același timp să fim
deja fresh pentru o nouă zi? Cum
ar fi ca, ȋn loc să ne adunăm toată
gașca ȋntr-un club ȋntunecat și plin
de fum de ţigară, ȋntr-o după
amiază ȋnsorită de dumincă să
străbatem Iașul ȋn lung și ȋn lat, să

descoperim locuri și oameni noi?
Am fi liberi, independenţi și
sănătoși.

Mersul pe bicicletă are un rol de-
osebit ȋn combaterea sedentaris-
mului, fortifierea organismului,
prevenirea și tratarea maladiilor
cardiovasculare și a diabetului za-
harat.

Dacă am reușit să vă conving cât
de sănătos este mersul pe
bicicletă, să știţi că se găsesc de
închiriat gratuit, ȋn Parcul
Expoziţiei. De luni până vineri,
ȋntre orele 10 şi 22,  iar sâmbăta
și duminica ȋntre orele 10 şi 16,
150 de biciclete vă stau la
dispoziţie ȋn centrul de ȋnchiriere
“I’Velo”. O bicicletă poate fi
închiriată pentru cel mult două
ore, numai pe baza unui act de
identitate.

Ioana IORDACHI, anul II

ioana.iordachi@asii.ro

Bicicooltura

un rol deosebit ȋn
combaterea

sedentarismului

ȋmbunătăţirea
calităţii vieţii

Iaşul promovează
mersul pe bicicletă

Stau pe gresia rece plangând și zâmbind. E ora patru
dimineața, mi-e frig și ascult Celine Dion […] de-
acum vei fi mereu cu mine, promit! Te-am închis în
raiul meu ca să poti zbura fară griji. Epsilon s-a dus.

A venit Dante!

Ieri seară Dante a mirosit inflația lui Farai, tânărul
student din țara unde ceața unei cascade te înspăi-
mântă, iar gurile oamenilor click-uiesc de mai multe
ori decât mouse-ul nostru, al FII-ilor, când atacăm in-
ternetul controlat de politicienii fără mingi.

În timp ce prețul berii crește sau scade cu 13 zerouri,
Farai este în IASSI și se-ntâmplă să primească un
fluturaș în Noaptea Albă...

Is it Possible to get lost
but find something in the wrong path?

To be right about being wrong
and bare the inquiry of destiny or fate.

To question an experience
Startled by coincidence

Sheltered by a presumed chance

Lured by a smile and untimely glance.
Instinct,the decision to pounce.

There in a question the ingredient to a potion are
cast.

And before I know it a law of hates is passed
“War to needles,blood and hypocrites

the fake,liers and wanna Be’s”

A parallel in thought,a puzzle for a piece...
(text de Farai Nhambasora)

În London Pub, Farai ajunge la concluzia că Dante
este, pe rând, maghiar, apoi mongol, iar în final chi-
nez.

Florin VANCEA
contact@florinvancea.com

Ateneu

6-7 nov: teatru ”Deşteptarea Primăverii”, orele 19:00
26 nov: 20 scurt-metraje în colaborare cu organizaţia ”Alege Viaţa”,
orele 19:00
27 nov: film ”Surprize în lanţ”, orele 18:00

Filarmonică
5 nov: Concert simfonic,  orele 19:00
9 nov: ”Ansamblul de suflatori al Filarmonicii”, orele 19:00
10 nov: Concert coral, Catedrala Romano-Catolică ”Sf. Fecioară Maria
Regină” Iaşi, orele 19:00
12 nov: Concert simfonic, orele 19:00
15 nov: Concert cameral ”Cvartetul Ad libitum”, orele 19:00
17, 19 nov: Festivalul Muzicii Româneşti, ediţia a XIV-a, orele 19:00
26 nov: Concert simfonic, orele 19:00
30 nov: Concert extraordinar organizat de Centrul Cultural Francez
Iasi, Jordi Savall şi Ansamblul ”Hespèrion XXI”

Andreea DONISĂ, anul II
andreea.donisa@asii.ro

Lansări de albume în luna noiembrie

Cheryl Cole – “Messy Little Raindrops”, 1 noiembrie
Neil Diamond – “Dreams”, 2 noiembrie

Elvis Costello – “National Ransom”, 2 noiembrie
Good Charlotte – “Cardiology”, 2 noiembrie

Rihanna – “Loud”, 12 noiembrie
Heaven & Hell – “Neon Nights”, 16 noiembrie

Bruce Springsteen – “The Promise”, 16 noiembrie
James Blunt – “Some Kind Of Trouble”, 16 noiembrie

TROOPER – “15”, 18 noiembrie
Chris Brown – “Fame”, 30 noiembrie

Cântări în luna noiembrie

Trooper, Heal și Metal Revolution – club Hand, 12 noiembrie
Narcotic Sound – club Skye, 13 noiembrie

Phoenix – Sala Sporturilor Iași, 18 noiembrie
Sunstroke Project – club Skye, 27 noiembrie
Nivelul 2 – pub Taverna, în fiecare luni seară

Andrei GHEORGHIU, anul II

DanteDelConteEvenimentele culturale ale
lunii noiembrie



În cazul în care ați văzut prin facultate studenți, și
chiar profesori, purtând pe braț o banderolă albă și
nu ați înțeles ce reprezintă, vă spunem că motivul
ei este o grevă japoneză.

Câțiva studenți au inițiat această mișcare, pentru a protesta
împotriva scăderii salariale din cadrul învățământului.
Aceștia susțin ideea că micșorarea salariilor nu va scoate
țara din criză, ci va trimite învățământul românesc pe unul
din cele mai joase nivele din lume.

Petiția lor sună cam așa: “Studenții Facultăților de Matema-
tică și Informatică, din cadrul Universității „Al. I. Cuza” din
Iași, își arată susținerea față de cauza profesorilor, intrând
în grevă japoneză. Incoerența sistemului educațional și
micșorarea drastică a salariilor par a semnala începutul
sfârșitului în țara noastră. Considerăm că educația stă la
temelia unui popor civilizat, iar alocarea de bani în această
zonă reprezintă o investiție. Așadar, ca oameni educați și
viitori intelectuali, este de datoria noastră să ne arătăm
nemulțumirea față de măsurile adoptate de actualul Gu-
vern. Făcând astfel, ne exercităm dreptul constituțional la
liberă exprimare, făcând altfel, am dovedi lipsă de carac-
ter.”

Pentru ce luptă
unii studenți
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Aterizat la FII, cu două staţii
mai jos de vechea reşedinţă.
Şi cum iarna nu-i ca vara, voi
încerca acum să îmi/vă explic
de ce facultatea nu-i ca liceul.

Începuturi
M-am trezit la sfârşit de septem-
brie pe teritoriu străin. Locuitorii
strigau (ei bine, marea majoritate)
„pace vouă”, clădirea urla „thou
shall not pass”. După două zile
m-am prins de algoritmica sălilor:
din prima cifră scazi 2 şi ai gasit
etajul la care trebuie să cauţi sala.
Norocul meu e că m-am prins
înainte ca binevoitorii să mă tri-
mită la etajul 7 după C2.

În prima mea zi de facultate (de
aia care conţine cursuri, nu pălă-
vrăgeala de la început) am reuşit
să lipsesc la cursul de AP. Probabil
asta se întâmplă când citeşti orarul
de la celălalt semian, nu? 

Dar conştiinţa mea suplă m-a tre-
zit de devreme şi m-a împins pe
calea calculatorului ca să mai văd
o dată în ce sală am. CE? S-a
schimbat orarul? Ce naiba?!
Aveam de la 10, jur. Foi, pix... Şi
taie-o pe uşă. Ulterior aveam să
aflu că nu-i bai şi nu te spânzură
nimeni de antenele de pe corpul C
dacă ai ratat un curs. (deși se vede
mișto orașul de acolo :) )

„Copilul cu prea multe moaşe
rămâne cu buricul netăiat”

Am destui sfătuitori în facultate.
D-ăia de bagă capul pe uşă şi zic
„să te duci în faţă că vorbeşte
încet”. Vreau să le mulţumesc cu
această ocazie pentru durerile de
gât pe care le-am căpătat stând în
primul rând. Şi pentru febra mus-
culară căpătată urcând pe scări,
pentru că „nu se merită să aştepţi
după lift”. 

Într-adevăr, e aproape axiomă că
liftul se va bloca întotdeauna la
unul din etajele ce aparţin de
FEAA, dar trebuie să înţelegem că
tehnica e „grele” şi nu mereu se
pricepe că uşa liftului trebuie
închisă. Totuşi, speranţa moare
ultima.

Printre străini
În prima săptămână, până când
am reuşit să cunosc mai multă
lume, aveam senzaţia că sunt un
exemplar pe cale de dispariţie. Mai
mai că-mi era să mă duc la decan
şi să cer protejarea habitatului
natural, pentru că tot anul părea
să fie din afara Iaşului. „De unde
eşti?” „Din Iaşi.” „Wow!” 

Hai că începem să fim buni
Ne descurcăm cu sălile (mai mult
sau mai puţin), ştim să ne citim
orarul, devenim maeştri. Dar
aventura nu se termină. Data
viitoare despre aparate auditive,

distilerii şi desene animate.
Frumoasă e facultatea, nu?

Georgiana TURCSANYI, anul I
georgiana.turcsanyi@asii.ro

Facultate, frate!

Vi s-a intamplat vreodată să râdeti atât de tare încât
să nu mai aveți nici lacrimi nici aer în plămani?

Ei bine eu da, și se intamplă de fiecare dată când mă uit la
unul din serialele mele preferate: Two and a Half Men. Frații
Harper, Charlie şi Alan, sunt aproape complet diferiți, dar
formează o echipă minunată. 

Charlie, un Casanova irezistibil, burlac de 40 de ani, plin de
success și cu o carieră de autor de jingle-uri, locuiește într-
o casă de langă ocean in Malibu California și duce o viată
plină de plăceri. Fratele său Alan, un tip foarte agitat care

trebuie să dețină mereu controlul a tot ceea ce face,
divorţează după o casnicie de 12 ani și se mută împreună
cu fiul său, Jake, în locuința lui Charlie. 

Chiar dacă sunt frați, nu au nimic in comun, decât antipatia
față de mama lor, definită de ei ca fiind o “scorpie”. 

Jake, un gurmand și jumătate, leneș peste masură în ceea
ce privește școala, nu întelege mai niciodată ce se intamplă
în acea casă. Așadar, toată acțiunea acestui serial se referă
la viața plină de peripeții a celor 3, mai exact, după cum
zice și titlul, a celor 2 și jumătate, și modul foarte amuzant
de a rezolva situațiile la care iau parte zilnic. 

Andrei APĂVĂLOAIE, anul II
andrei.apavaloaie@asii.ro

Two and a half Men

Charlie, Alan şi Jake

micșorarea salariilor semnalează
începutul sfârșitului

se referă la viața plină de peripeții a celor 3
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Totul a început cu un Big Bang.
Materia a început să explodeze în
forme și culoare, natura a început să
sculpteze celule și să deseneze ani-
male. Viața a început a se manifesta
peste tot, lângă vulcani, lângă foc, în
adâncurile din oceane, sub gheață sau
pe uscat, în orice loc. Nimeni nu știe
cum, până când, sau care e rostul.

Culminând cu apariția noastră, a omului,
natura a dat dovadă din nou de mister, dar
și de o eleganță pe care nu am putea
vreodată să o depășim. 

Nu este corect să atribuim cuvinte unor pro-
cese atât de profunde și neînțelese, să
încercăm să îngrădim natura cu limbajul
nostru, folosind cuvinte precum “fantastic”,
“incredibil” sau “genial”. Natura este mai
mult decât aceste cuvinte, așa că cel mai
bine e să îi înțelegem numele ca reprezen-
tând tot ceea ce am putea simți, gândi sau
crea vreodată.

După sute de ani de medicină primitivă,
când corpul și funcțiile sale erau atât de ne-
cunoscute și greu de descifrat, am reușit
acum, cu ajutorul tehnologiei, să îi
înțelegem secretele, să îl studiem în detaliu,
să îi observăm dezvoltarea și relația sa cu
mediul înconjurător. Cu toate că acum știm

mai mult decât am știut vreodată despre
corpul uman, el încă rămâne o enigmă, iar
cu fiecare descoperire nouă, cu fiecare nouă
înțelegere a sa, realizăm că sunt mai multe
lucruri ascunse și neştiute decât am fi putut
noi bănui vreodată.

Creierul uman, deși este format în proporție
de 80% din apă,  are peste
100.000.000.000 (100 miliarde) de neuroni,
fiind capabili să trimită semnale electrice în
corp cu o viteză de 274 km/h.

Un om se naşte cu 300 de oase în corp, însă
pe masură ce devine adult, el va avea doar
206 oase. Numărul scade deoarece o parte
din ele vor fuziona. Tibia este cel mai dur
os din organism, fiind mai tare decât be-
tonul - cu toate că este gol pe dinauntru şi
este format din 75% apă. O bucată de os
de dimensinea unei cutii de chibrituri poate
suporta până la 9 tone presiune.

Sângele transportă tot ceea ce au nevoie
celulele corpului, de la oxigen la substanţe
nutritive şi hormoni. Dacă ar fi să unim
toate vasele de sânge din organism, am
obţine o distanţă de peste 100.000 de km.
Cu toate acestea, unei celule sanguine îi ia
doar 60 de secunde să facă un circuit com-
plet, de la plămâni la oricare celulă din corp
şi înapoi. Cum orice început are şi un sfârşit,
aşa şi hematiile – celulele roşii ale sângelui
- mor în număr de aproximativ 2 milioane
pe secundă.

Până nu demult, se credea că inima este
“creierul” emoţiilor, şi ea este responsabilă
de toate comportamentele noastre de la de-
presie la bucurie, de la entuziasm, la
dezamăgire. Ştiinţa pare să fi dovedit con-
trariul, însă totodată a descoperit mai multe
întrebări decât răspunsuri despre acest
organ.

Într-o zi, inima unui om are peste 100.000
de bătăi, cu toate acestea inima unei femei
bate mai repede decât a unui bărbat. Tot
acest organ pompează peste 100 de mil-

ioane de litri de sânge într-o viaţă, cu o pre-
siune destul de mare încat sângele poate
ţâşni la 9 metri distanţă.

Pielea este cel mai mare organ al omului,
având o suprafaţă totală de peste 2 metri
pătraţi, continând în jur 72 km de nervi.
Cum sângele trebuie să ajungă la toate
celulele pielii, evoluţia a făcut ca pe fiecare
centimetru pătrat de piele să fie peste 2
metri de vase sanguine.

Ficatul îndeplineste peste 500 de funcţii,
rinichii filtrează peste 1000 de litri de sânge
pe zi, intestinele au o suprafaţă de peste
200 de metri pătraţi. În fiecare an, peste
98% din atomii dintr-un om sunt înlocuiţi.
Întrebările noastre despre  ce este un om,
cum creşte şi de ce, au ca răspunsuri astfel
de cifre menţionate mai sus, pline de uimire
şi complexitate.

Cu mai putine cifre, dar la fel de intere-
sante, sunt observaţiile făcute pe o scară
largă de oameni. S-a observant că durata
unui căscat durează aproximativ 6 secunde,
copiii cresc mai repede în timpul primăverii

decât în orice alt anotimp, o persoană are
în medie 7 vise pe noapte, un om obişnuit
adoarme în aproximativ 12-14 minute, mai
mulţi muschi sunt folosiţi pentru o în-
cruntare decât pentru un zâmbet. Cele mai
multe sughiţuri repetate le-a avut un fer-
mier american, iar acestea au durat din
1922 până în 1987.

Un sărut timp de un minut arde în medie 26
de calorii. Este imposibil să stranuţi cu ochii
deschişi, în momentul respectiv, toate
funcţiile organismului fiind oprite, inclusiv
inima. Este imposibil să te gâdili singur,
deoarece cerebelul avertizează restul
creierului că urmează să te gâdili. Din mo-
ment ce creierul tău ştie asta, va ignora
senzaţia care va apărea.

Cu toate că aparent ştim aceste informaţii
despre orice parte a corpului nostru, ele
sunt urmate de întrebari atât de greu de de-
scifrat încât putem spune cu certitudine că
încă mai avem mult de căutat până să de-
scoperim în totalitate, dacă am reuşi asta
vreodată, ce suntem şi cum funcţionăm.

Bogdan LEFTER, anul II

bogdan.lefter@asii.ro

natura a dat dovadă de eleganță

nu putem îngrădi natura în limite
precum “fantastic”, “incredibil”

sau “genial”

neuronii - pot trimite semnale
electrice cu o viteză de 274 km/h

mai mulţi muschi sunt folosiţi
pentru o încruntare

decât pentru un zâmbet

o bucată de os de dimensinea
unei cutii de chibrituri poate

suporta până la 9 tone presiune

un fermier american a sughițat
din 1922 până în 1987

sângele poate ţâşni la 9m distanţă

corpul uman rămâne o enigmă

Cât de complicați suntem?



Există momente în viață când unui om
i se face foarte foame. Despre asta
urmeaza să citești, dar te avertizez,
dragă cititorule: dacă îți este foame,
continuă pe riscul tău. 

Industria fast-food-ului ne-a cucerit pe toți.
Nici nu vreau să știu de câte ori nu m-am
găsit în miez de noapte să caut numere de
pizzerii pe internet. De cele mai multe ori
sunam cu 10 minute după închiderea pro-
gramului, până când mi-am dat seama că
dacă vreau să am ce mânca la un film sau
ceva programare până foarte târziu, trebuie
să comand când îmi vine ideea, și nu ”mai
târziu, ca doar care e graba”. 

Alt exemplu de plăceri inocente în ale gurii
este Fornetti. ”Cine-a pus Fornetti-n
drum, ăla n-a fost om nebun” mi-a spus
pe un ton glumeț colegul de cameră când

m-am întors din oraș cu 10 batoane cu
cașcaval în 2 pungi. Atunci mi-am dat
seama că niciodata nu ma întorc cu mâna
goală din oraș, tot timpul cumpăr ceva de
la ei. Motivul: mi-e foame când ajung acasă,
iar ei sunt fix în drumul meu. 

Cu toții mâncăm la cantină, cu toții
comandăm pizza din când în când, toată
lumea își ia ceva de la Fornetti sau de la
covrigărie atunci când din stomac se aud
balauri; dar la ce tânjim noi când ne e
foame cu adevărat?

Din câte am înțeles, femeile însărcinate au
pofte. Eu le înteleg cam de două ori pe lună,
când mi se întamplă, inevitabil, să uit să
mănânc toată ziua și se trezește cineva pe
lângă mine să spună cuvântul shaorma. În
acel moment, creierul meu se oprește din
ceea ce face, lobul drept se uită la lobul
stâng si, plini ne uimire, se întreabă unul pe
altul isteric dacă au auzit bine sau nu. Și
atunci încep să mă gândesc la locul unde
stomacul și papilele mele gustative se simt
ca tipul din ”Double rainbow all the way”:
Warda.

Prima oară când am călcat în local m-am
speriat, pentru că un tip bărbos a venit la

mine să îmi ureze bun venit, să mă așeze la
masă si să mă întrebe dacă vreau o
shaorma la farfurie. Am aflat mai apoi că
tipul era chiar patronul localului.

Localul e extrem de mic, are 6 mese înghe-
suite într-o încăpere mai mică decât holul
casei mele, dar sincer, faptul ca a venit pa-
tronul să mă așeze la masă m-a făcut să mă
simt bine. Prietenul cu care mersesem acolo
a lăudat localul, că ar fi ”cea mai bună
shaorma” acolo. Eram sceptic.

Nu știu ce vă place vouă la o shaorma, dar
pentru mine sosul e totul. Am mai întalnit
oameni care își iau shaorma fără usturoi
pentru că trebuie să meargă undeva după.
Nu îi înțeleg – eu prefer să nu umblu cu
jumatăți de măsură și să îmi pun baza
într-o gumă de mestecat – că doar ori sun-
tem golani ori nu mai suntem! 

Și, deși eram sceptic în legătură cu shaorma
de la Warda, după primele 2 guri știam
sigur că nu mă pot opri până nu o termin.
Sosul este extraordinar și vine în 2
păhărele: unul dintre ele este iute, celălalt

este usturoi-maioneză. Farfuria vine plină
de carne și cartofi prăjiți, iar în alt vas sunt
castraveți sau salată. Pe langă cele 2 sosuri,
mai ai parte și de sticle cu ketchup făcut
chiar la ei. 

Se spune că foamea este cel mai bun
bucătar. Știu că este adevărat, pentru că
mi-a gătit foarte des pe perioada facultatii.
De fiecare dată când îmi este foame îmi
aduc aminte de Warda – e răspunsul meu
la întrebarea de mai devreme: Tu la ce te
gandești când îți este foame?

Andrei DIACONU, anul III

office@andreidiaconu.com

E sfârsit de săptămână, e vineri seara, gata cu pro-
gramarea, ne distrăm. Cum? Curtea Berarilor este
una din locațiile perfecte pentru a răspunde la
aceasta întrebare.

Chiar dacă prin “distracție” întelegem și eventualele discuții
despre tema pe care o avem de prezentat săptămâna care
vine. 

Cum ajungem?

Din Piata Unirii nu trebuie decât să mergem spre Mitropolie,
iar în dreptul cubului mare și verde ne oprim și facem

dreapta. În cazul în care nu se vede nimic care să semene
cu o curte, trebuie doar să coborâm niște trepte care duc
spre demisol unde ne așteaptă calduros, și în același timp
răcoros, Curtea Berarilor.

Odată intrati, nu mai trebuie să ne gandim ce, ci doar cât
bem. Putem alege să începem cu faimoasa roată de bere,
care conține nu mai puțin de 11 halbe pline ochi cu bere
rece. După “aperitiv”, putem continua cu metrul de bere,
care de asemenea conține 11 beri. Bineînteles, ca totul să
fie conform tradiției, nu pot lipsi de la masă micii, ciolanul
de porc sau chiar o pizza, că de, bere pe stomacul gol e ca
punctul și virgula după for.

După ce s-a facut “încalzirea”, atmosfera nu trebuie să fie
antrenată de cineva deoarece totul decurge conform nor-
malului. Să nu vă mire faptul că toata lumea știe toate ver-
surile de la piesele ce rasună de prin boxe, (chiar daca unii
prin versuri înțeleg și la la la). Melodiile sunt din cele mai

cunoscute și se potrivesc perfect, precum #-ul înaintea unui
include. Atunci vă veți da seama că toată lumea are un tal-
ent înnăscut, dar foarte bine ascuns, în muzică.

Andrei APĂVĂLOAIE, anul II
andrei.apavaloaie@asii.ro

în dreptul cubului de lângă Mitropolie

ketchup făcut chiar la ei

Tu la ce te gandești
când îți este foame?

farfuria vine plină de
carne și cartofi prăjiți

sosul este extraordinar: unul din-
tre ele este iute, celălalt este us-

turoi-maioneză

papilele mele gustative se simt
ca tipul din

”Double rainbow all the way”

faptul ca a venit patronul să mă
așeze la masă m-a făcut sa ma

simt bine

Motivul: mi-e foame când ajung
acasă, iar ei sunt fix în drumul

meu

roata de bere - 11 halbe pline ochi cu bere rece

Curtea berarilor

Warda – shaorma de lângă Medicină
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Odată cu frigul şi începutul fa-
cultăţii, toamna aduce cu ea
debutul unor noi sezoane ale
seriilor TV. Printre acestea se
numără şi serialul “Bones”,
ajuns la al şaselea sezon.

Povestea îi are în centru pe Tem-
perance „Bones” Brennan, antro-
polog criminalist la Institutul
Jeffersonian din Washington, şi
partenerul ei, Seeley Booth, agent
FBI, care lucrează episod de epi-
sod la elucidarea misterului crimei
din spatele unor rămăşiţe umane.
Din echipă mai fac parte Camille

Saroyan, şefa diviziei de crimina-
listică şi patolog, Jack Hodgins,
entomolog şi obsedat de teoria
conspiraţiei, Angela Montenegro,
artistă, dar care se ocupă cu re-
construcţia cranio-facială şi simu-
larea prin holograme 3D a
diverselor ipoteze legate de modul
cum a avut loc o crimă, şi, nu în
ultimul rând, Lance Sweets, psiho-
log care îi analizează atât pe cei
suspectaţi de omor, cât şi pe
membrii echipei.

Cu toate că subiectul principal al
serialul nu este tocmai orientat

către cei mai slabi de înger, iar
umorul negru ce învăluie fiecare
caz ar putea să nu fie gustat de
toată lumea, seria are o dimen-
siune umană accesibilă tuturor. 

Dincolo de a fi doar colegi şi în
ciuda personalităţilor diferite, între
personaje se formează legături
strânse, iar evoluţia relaţiilor dintre
acestea se împleteşte deseori cu
desfăşurarea cazului curent. 
Deşi ocupă o poziţie superioară
celorlalţi, Cam ştie să îşi impună
părerea când situaţia o cere, dar
în momentele când se simte depă-
şită de problemele personale as-
cultă şi acceptă cu bucurie
sfaturile echipei. 

Ar putea părea că lumile lui Hod-
gins, în care bucuriile sale se în-
vârt în jurul gândacilor, particulelor
de pământ şi teoriei conspiraţiei, şi
a Angelei, artista etern îndrăgos-
tită de Paris, sunt disjuncte, însă
între cei ajunge să se nască o fru-
moasă poveste de iubire.

Bones, cea tot timpul raţională,
care priveşte obiectiv orice situaţie
şi interpretează la propriu până şi
cea mai evidentă metaforă, îşi gă-
seşte cea mai bună prietenă în An-
gela, visătoare şi uşor boemă. Cu
toate că vorbesc două limbi dife-
rite în materie de opinii despre
viaţă, discuţiile lor mereu converg
către un punct comun, iar Angela
este printre puţinii care pot vedea
până în adâncul sufletului lui
Bones, dincolo de fortăreaţa de ra-
ţionalitate pe care şi-a ridicat-o în
jurul inimii.

Sweets este cel la care apelează
cu toţii când sunt confuzi, iar sfa-
turile sale se dovedesc a fi mereu
cele mai bune, însă există mo-
mente când rolurile se inversează,
el ajungând să fie consiliat, indi-
rect, de către ceilalţi.

Evident, duoul care atrage ca un
magnet este cel format din Bones
şi Booth, a căror relaţie evoluează
foarte frumos de la antipatie la o
prietenie cu accente romantice.
Însă niciunul nu îndrăzneşte să
facă vreun pas în privinţa asta. 

Deşi au personalităţi contrastante,
Booth bazându-se în mare parte
pe intuiţie în rezolvarea cazurilor şi
nu doar pe dovezile palpabile pe
care le susţine Bones, tocmai fap-
tul că se completează reciproc,
atât ca profesionişti, cât şi ca oa-
meni, îi face să se descurce de mi-
nune împreună şi să fie îndrăgiţi
de public.

Câte un nou episod din „Bones”
apare în fiecare joi, la FOX. Este
un serial care îmbină cu succes şti-
inţa, misterul, acţiunea şi comedia,
ce merită urmărit.

Cristina ŞERBAN, anul II
cristina.serban@info.uaic.ro
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O comedie dramatică sau o dramă mascată în come-
die, filmul lui Horaţiu Mălăele ne poartă înapoi într-
o lume despre care mai auzeam de pe la bunicii
noştri.

Acţiunea se petrece in anul 1953 şi scoate la iveală ţăranul
român care încearcă să evolueze, dar nu are nici resursele
necesare nici materiale şi nici intelectuale, sau poate îi lip-
seşte doar voinţa. “Nuntă mută” spune povestea a doi tineri
îndrăgostiţi care decid să-și unească destinele într-o zi de
joi.
În mijlocul ceremoniei, se anunţă moartea lui Stalin şi se

declară doliu internaţional de şapte zile. Dar asta nu îi va
opri pe nuntaşii dornici de distracţie, aşa că petrecerea va
continua într-un mod mai puţin obişnuit. Deznodămîntul îl

veţi afla singuri, dacă sunteţi fanii acestor gen de filme sau
dacă sunteţi doar curioşi să aflaţi pentru ce au primit ro-
mânii 7 nominalizări la Premiile Gopo 2009.

Horaţiu Mălăele nu ne menajează şi nu ne prezintă o po-
veste cum poate ne-am dori iniţial, cum am fost obişnuiţi,
nu ne duce într-o lume ireală plină de întorsături telenove-
listice, ci ne oferă un final brusc, dramatic, cum se întâmplă
de cele mai multe ori în viaţa reală. 

“Nuntă mută” este doar o prezentare a unei poveşti care
are toate şansele să fi fost adevarată, dar nu ne oferă o
morală, nu ne dă cheia deslușirii vreunui mister. Este o sim-
plă relatare obiectivă şi realistă cu dese nuanţe umoristice,
marcate în special de coloana sonoră şi poate de unele exa-
gerări ale situaţilor.

Morala, concluzia dacă vreţi, o puteţi trage singuri în cele
cîteva clipe pe care le veţi petrece nemişcaţi în faţa ecra-
nului după terminarea filmului, cu melodia de final întipărită
bine în minte. 

Eu personal recomand filmul celor care apreciează umorul
negru, care pot face haz de necaz şi care sunt suficient de
deschişi să accepte tragedia ca parte a vieţii.

Valentin Teodosiu, Tamara Buciuceanu, Victor Rebengiuc
sunt câţiva dintre actorii care se regăsesc în distribuţia
acestei tragi-comedii. 

Andreea DONISĂ, anul II
andreea.donisa@asii.ro

Nuntă mută

Bones

7 nominalizări la Premiile Gopo 2009

recomandat celor care apreciează 
umorul negru

se declară doliu internaţional de şapte zile

Booth -  agent FBI

Jack - entomolog şi obse-
dat de teoria conspiraţiei

Bones - antropolog 
criminalist

apare în fiecare joi

Bones - cea mereu
raţională

serial ce
îmbină cu succes ştiinţa,

misterul, acţiunea 
şi comedia

Angela - artistă, care se
ocupă cu reconstrucţia

cranio-facială
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Berbec (21.03-20.04)

Luna aceasta, întreg universul
râde pe la spatele tău, aşa că nu
te încrede prea tare în colegul
binevoitor care spune că îţi dă tot
proiectul la .NET pe un floppy disk,
sau în cel care promite că îţi face
rezervare la viitorul concert al lui
Guţă din Tavernă. Și ai putea deja
să te opreşti din a mai da bani
pentru campania de inserare a
etajului 7 între etajele 2 şi 3.

Taur (21.04-21.05)

Cu toată taurina pe care o ai în
tine, tot vei avea nevoie de Red-
Bull pentru a putea trece cu bine
de examenele şi temele ce
urmează. Din păcate, accesul pe
acoperişul facultăţii nu mai este
permis ,deci nu-ţi vei putea testa
noile aripi dobândite decât prin
geamurile înguste de la etajul 7.
Clădirea cu cruce roşie de peste
drum te aşteaptă cu drag ;)

Gemeni (22.05-21.06)

Se anunţă un antrenant joc de
„Copy-Paste” în reţea,aşa că nu-ţi
planifica nimic în ultimele 15
minute de dinaintea termenului de
predare a temei! Vei avea şansa

de a concura şi lucra cu (mulţi)
alţii la fel de ambiţioşi şi de
perseverenţi în domeniu,
depăşindu-ţi astfel şi tu limitele (şi
aşa destul de avansate). 

Rac (22.06-22.07)

Un nor negru pluteşte deasupra
IP-ului tău, împiedicându-te să
participi la jocul mai sus
menţionat, sau să-ţi updatezi sta-
tusul de Facebook de la „Beau
apă” la „Am fost la baie”. Din
păcate, nu-ţi mai rămâne decât să
dezgropi cartea de curs şi instru-
mentele antice şi prăfuite numite
pix şi creion şi... să înveţi. Nu-ţi fă
griji, nu va dura mult calvarul,
reţeaua are milă şi îşi revine!

Leu (23.07-22.08)

Cam încurcate firele de execuţie
perioada asta... Prietenii îşi fac
griji pentru tine: stai la calculator
sub 7 ore pe zi, se zvoneşte că vii

la cursuri, ba chiar unele voci
răutăcioase afirmă că te-au văzut
îndreptându-te spre bibliotecă. În
ritmul ăsta, vei fi expus la virusul
acela special care bântuie în prea-
jma examenelor, deci revino-ţi cât
mai repede!

Fecioară (23.08-22.09)

Apare un nou coleg sau colegă,
care îţi va cam ridica toţi biţii de pe
şira spinării şi îţi va da un motiv să
te alături şi tu peisajului SF al cur-
surilor. Nu repeta însă greşeala
celor care au crezut că postarea
parolei lor de Fenrir pe Wall-ul
lui/ei  îi face mai apropiaţi.
Foloseşte-ţi propriile arme!

Balanţă (23.09-22.10)

Viaţa ta amoroasă se duce de râpă
în timp liniar, iar până şi calcula-
toarele aflate în reţea au mai
multă viaţă socială decât tine. Încă
nu există regnul „Geek”, aşa că
trebuie să îţi tai rădăcinile cu care
te-ai prins de laptop şi să reînveţi,
char cu char, limba şi obiceiurile
omeneşti.

Scorpion (23.10-21.11)

Astrele, în marea lor înţelepciune
şi bunătate, îţi simt karma specială

şi s-au vorbit să te ajute cu tema.
Tot ce trebuie să faci este să stai
timp de o săptămână, la ora 01:00
fix, câte 10 minute în aer liber şi
să le vorbeşti. Odată ce te-ai
conectat la serverul cosmic, stelele
se vor alinia sub forma liniei de
cod de care ai nevoie şi o poţi
copia direct de pe cer. Ai încredere
şi nu te lăsa perturbat de colegii
de cameră care tocmai îţi fac rez-
ervare la Socola. Tu eşti alesul
acestei luni!

Săgetător (22.11-21.12)

Îţi vei potoli faimosul apetit pentru
călătorii, parcurgând traseul (dus-
întors)n (pentru boboci= “ritual de
iniţiere”) dintre C112 şi C903, cu
obligatoriile popasuri în Maideyi şi
Havana. Nu uita să laşi posterităţii
toate impresiile, într-un jurnal de
călătorie intitulat “Rise and Fall
Între Etajul 7 şi Subsol”.

Capricorn (22.12-20.01)

Inspirat de plimbăreţul vecin de
zodie, vei porni într-o călătorie
spirituală prin temple precum XS şi
Office, vei medita în acordurile
transcendentale ale preotesei
Inna, iar aburii licorilor ce în-
verzesc fiola îţi vor oferi acea
senzaţie unică de levitaţie.

Atenţie însă, excesul de Nirvana
poate duce la confundarea
camerei patronate de Buda (am
scris bine) cu vreo sală  de labora-
tor!

Vărsător (21.01-19.02)

Codezi uşor, codezi cu spor. Luna
asta, pentru tine este soare şi fru-
mos pe toată linia (de cod). Toate
variabilele, funcţiile, clasele, pun
armonios bit de la bit, pentru a-i
face fericiţi deopotrivă pe compila-
tor şi pe linker. Veţi fi just like a big
happy family (Happy Code
Friends).

Peşti (20.02-20.03)

Principala ta activitate este găsirea
unui algoritm optim de frecat
menta, în cadrul unui cerc ştiinţific
organizat în variate cafenele din
oraş. Conjuncţia astrelor (ştii tu
operaţia de la logică) indică totuşi
că a venit momentul unor decizii
importante: mai predai sau nu
tema, mai dormi o oră sau două în
plus, mai continui facultatea sau te
alături şi tu celor care şi-au de-
scoperit deja celebra vocaţie RS
(Rolling the Shaorma, copyright
@Cătălin Bordianu)?

Ana-Maria DANELIUC, anul II

SUDOKU

Horoscop FII
Notă: Acesta este un pamflet şi trebuie tratat ca atare!
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De parcă nu ne-au demonstrat destul
cât de pricepuţi sunt atunci când vine
vorba de produse software şi de
tehnologii, gigantul Google a decis să
demonstreze lumii întregi că nu se
opresc doar aici.

Astfel, în această lună a fost anunţată lan-
sarea unui nou produs, Google TV.

Ce înseamnă de fapt Google TV? Studiind
piaţa, cei de la Google şi-au dat seama că
prin serviciile oferite de ei pe web au un tar-
get  de aproape 1 miliard de oameni.

Sunt destul de mulţi, dar nu atât de mulţi
pe cât sunt cei care nu au acces la un cal-
culator şi folosesc ca principală sursă de in-
formare televizorul. Aceştia din urmă sunt
de 4 ori mai mulţi, iar pentru ei Google a in-
ventat un serviciu prin care le aduce web-
ul pe televizorul de acasă. 

De ce e aşa interesant Google TV? Păi, în
primul rând, poţi accesa motorul de căutare
de la Google direct de pe televizor iar rezul-
tatele căutării îţi sunt afişate într-o manieră
foarte elegantă.

Apoi, poţi naviga pe net, pur şi simplu şi îţi
poţi instala diferite aplicaţii asemănătoare
celor de pe telefonul mobil. Că tot veni
vorba de telefonul mobil, îl poţi folosi pe

post de telecomandă sau poţi să îţi foloseşti
vocea pentru a căuta în lista de canale.

Google TV se adaptează în funcţie de utili-
zator şi astfel, la deschiderea televizorului,
îţi vor apărea paginile web pe care le-ai vi-
zitat cel mai des. Schimbul între web şi TV
se produce foarte uşor, având posibilitatea
să minimizezi în partea dreaptă jos fereastra
TV şi să poţi naviga cu uşurinţă pe web.
Google TV încorporează într-o manieră ele-
gantă şi inovatoare  două servicii pe care
până acum nu am fi crezut că pot fi relaţio-
nate.

Televizorul, un dispozitiv pe care începusem
să îl neglijăm în ultima vreme, odată cu
boom-ul adus pe piaţă de apariţia web-ului
social, pare să îşi revină în drepturi iar pe
de altă parte asistăm la distanţarea de cal-
culator şi îndreptarea utilizatorilor de web
spre orice alte dispozitive care se dovedesc
a fi elegante, uşor de utilizat şi au con-
exiune la internet.

Întrebarea care se pune este dacă ar trebui
să ne grăbim să achiziţionăm un Google TV
sau ar fi bine să mai aşteptăm până apare
Apple TV? În viitorul apropiat vom avea
sigur un răspuns la această întrebare.

Ionuț RĂILEANU, anul III
daniel.raileanu@asii.ro

acces la motorul de căutare de la
Google direct de pe televizor

telefonul mobil pe post
de telecomandă
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Chiar dacă nu am ţinut în
mână până acum un astfel de
mouse, ASUS WX-DL este un
mouse care mi-a plăcut şi pe
lângă faptul că arată foarte in-
teresant oferă şi unele
funcţionalităţi media.

Ce aşa de interesant la el, aţi
putea întreba. Numai remarcaţi
designul şi observaţi că e ceva di-
ferit. Nu e genul de mouse cu care
suntem obişnuiţi, două butoane
plus unul de scroll, ci este o supra-
faţă circulară care funcţionează pe

acelaşi sistem ca un touch-pad. 
Este mai ridicat în partea din spate
şi uşor coborât în partea din faţă,
pentru a asigura o poziţie a mâinii
cât mai naturală. Se conectează la
calculator prin wireless. Oferă
patru butoane pentru funcţionali-
tăţi multimedia şi se dovedeşte a
fi foarte elegant.

Cu siguranţă un astfel de mouse
va arăta foarte bine pe biroul per-

sonal, iar banii pe care îi cheltuiţi
pentru achiziţionare se vor merita 
atunci când veţi stârni invidia co-
legilor. ASUS WX-DL costă 80 de
dolari şi, pe cât pare de ciudat, pe

atât este un gadget ce merită
achiziţionat.

Ionuț RĂILEANU, anul III
daniel.raileanu@asii.ro

ASUS WX-DL

costă 80 de dolari

funcţionalităţi media
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